
 

 

  

विदर्भिादी नेते जाांबुिांतराि धोटे याांचे वनधन 

माजी खासदार विदर्भिीर र्ाऊ जाांबुिांतराि धोटे (िय ८३) शवनिारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास 

हृदयविकाराच्या तीव्र धक्कक्कयाने वनधन झाले. ते स्ितांत्र विदर्ाभचे खांदे समर्भक होते.सेिाग्राम ते नागपूर ही 

पदयात्रा तयाांनी अलीकडेच स्ितांत्र विदर्ाभसाठी काढली होती.  
 

ते १९७८ मध्ये नागपूर लोकसर्ा मतदारसांघातून लोकसरे्त वनिडून गेले. तयािेळी तयाांनी कााँगे्रसच्या 

बांडखोराचा परार्ि केला होता. वदिांगत पांतप्रधान इांवदरा गाांधी याांनी कााँगे्रस सोडल्यानांतर तयाांनी इांवदरा गाांधी 

याांच्या नेतृतिात कााँग्रेस (आय) मध्ये प्रिेश केला होता.  
 

१९८० मध्ये ते सातव्या लोकसरे्त पुन्हा नागपरू लोकसर्ा मतदारसांघातून वनिडून गेले. तयानांतर तयाांनी 

लिकरच कााँगे्रस (आय) सोडून विदर्भ जनता कााँगे्रस हा स्ित:चा पक्ष ९ सप्टेंबर २००२ रोजी स्र्ापन केला.  
 

धोटे महाराष्ट्र विधानसरे्िर पाच िेळा वनिडून गेले होते. १९६२ मध्ये यितमाळ विधानसरे्चे तयाांनी आमदार 

म्हणून नेतृति केले. १९६७ ची वनिडून तयाांनी फॉरिडभ ब्लॉककडून लढली. तर १९७८ ची वनिडणूक ते 

कााँगे्रस पक्षाकडून लढले. ते कााँगे्रसचे ततकालीन प्रससद्ध नेते रामराि आदीक याांचे जािई होत. 
 

 

 

पलानीस्िामी याांनी विश्वासदशभक ठराि जजकला 
तावमळनाडू विधानसरे्त मुख्यमांत्री ई. पलानीस्िामी याांनी विश्वासदशभक ठराि जजकला आहे. पलानीस्िामी याांना 

१२२ आमदाराांनी पाठठबा वदला असून ओ.पन्नीरसेल्िम याांना फक्त ११ आमदाराांनीच पाठठबा वदला आहे. 

 

ई. पलानीस्िामी याांनी गुरूिारी मुख्यमांवत्रपदाची शपर् घेतल्यानांतर शवनिारी झालेल्या विश्वासदशभक ठरािात 

एआयएडीएमकेच्या १२२ आमदाराांनी पलानीस्िामी याांच्या बाजूने मतदान केले. पलानीस्िामी याांनी 

विश्वासदशभक ठरािात ६४ मत वमळणे गरजेचे होते.  
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राज्याच्या इततहासात अशा प्रकारचा विश्वासदशभक ठराि ३० िर्ाांत प्रर्मच माांडण्यात आला होता.विरोधकाांनी 

(पन्नीरसेल्िम गटाने) अम्मा सरकारविरोधात काम केले. पण आता अम्माचे (जयलललता) खर ेसमर्भक पुढे 

आले असे पलानीस्िामी याांनी साांवगतले. 
 

 

 

र्ारतीय मवहला सांघाचा िल्डभकपमध्ये प्रिेश 

कणभधार वमताली राज आणण सलामीची फलांदाज मोना मेश्राम या दोघींच्या शानदार खेळीच्या बळािर र्ारतीय 

मवहला विकेट सांघाने विश्वचर्क पात्रता फेरीच्या सुपरससक्कस लढतीत बाांगला देशचा ९९ चेंडू आधीच नऊ 

गड्ाांनी परार्ि करीत मुख्य फेरी गाठली.  

 

मवहला विश्वचर्काचे आयोजन इांग्लांडमध्ये २४ जून ते २३ जुलै या कालािधीत होणार आहे. 

 

तसेच साखळीत सिभच सामने जजकणाऱ्या र्ारतीय सांघाचे सुपरससक्कसमध्ये चार सामन्याांतून आठ गुण झाले. 

तयामुळे अांततम फेरीतील स्र्ान वनतित झाले आहे. 
 

 

 

 

आर्थर्क स्िातांत््रयात र्ारताचे स्र्ान घसरले 

मागील िर्भर्रात आर्थर्क स्िातांत्र्याच्या बाबतीत र्ारताची वपछेहाट झाल्याची मावहती एका अहिालातून समोर 

आली आहे. जागततक बाजारपेठेचा विचार करुन आर्थर्क सुधारणाांनुसार होणारी प्रगती 'असमान' असल्याचे द 

हेररटेज फाऊां डेशनने म्हटले आहे. 
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अमेररकेच्या 'द हेररटेज फाऊां डेशन'कडून करण्यात आलेल्या सिेक्षणात र्ारत आर्थर्क स्िातांत्र्याच्या बाबतीत 

जगात १४३ व्या िमाांकािर असल्याचे समोर आहे. यामध्ये पावकस्तानसोबत दतक्षण आणशयातील अनेक देश 

र्ारतापेक्षा पुढे आहे.  
 

र्ारतीय अर्भव्यिस्र्ा गेल्या ५ िर्ाांपासून ७ टक्कक्कयाांनी िाढते आहे. मात्र आर्थर्क िाढीचा फायदा सिाांपयांत 

पोहोचलेला नाही. तयामळेु आर्थर्क स्िातांत्र्याचे सांरक्षण करण्यात अपयश आले आहे,’ असे द हेररटेज 

फाऊां डेशनने तयाांच्या अहिालात म्हटले आहे.  
 

द हेररटेज फाऊां डेशनच्या र्ारताला ५२.६ गुण वदले आहेत. मागील िर्ाभच्या तुलनेत र्ारताला ३.६ गुण कमी 

वमळाले आहेत. मागील िर्ाभत र्ारत आर्थर्क स्िातांत्र्याच्या यादीत १२३ व्या िमाांकािर होता. मात्र यांदा 

र्ारताची १४३ व्या िमाांकािर घसरण झाली आहे. 

 

आर्थर्क स्िातांत्र्याच्या बाबतीत द हेररटेज फाऊां डेशनने हााँगकााँग, जसगापूर आणण न्यूझीलांडला अव्िल स्र्ान 

वदले आहे. चीनने गेल्या िर्ीच्या तलुनेत ५.४ अतधक गुणाांची कमाई करत १११ िे स्र्ान पटकािले आहे. या 

यादीत अमेररका ७५.१ गुणाांसह १७ व्या स्र्ानी आहे. 
 

दतक्षण आणशयातील अफगाणणस्तान या यादीत १६३, तर मालदीि १५७ व्या स्र्ानी आहेत. र्ारताचे शेजारी 

असलेले सिभच देश या यादीत र्ारतापेक्षा पुढे आहेत. या यादीत रू्टान १०७ व्या, श्रीलांका ११२ व्या, नेपाळ 

१२५ व्या, बाांगलादेश १२८ व्या तर पावकस्तान १४१ व्या िमाांकािर आहेत.  
 

 

 

मनूकुमार जनै 'णशओमी'च्या उपाध्यक्षपदी 
चीनमधील आघाडीची मोबाईल उतपादक कां पनी णशओमीच्या उपाध्यक्षपदी मनूकुमार जनै याांची वनिड झाली 

आहे. मनू कुमार जनै हे सध्या णशओमीमध्येच र्ारतातील प्रमुख म्हणून कायभरत होते. शुििारी कां पनीने मनू 

कुमार जनै याांना उपाध्यक्षपदी बढती वदली आहे. 
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णशओमी ही चीनमधील आघाडीची मोबाईल उतपादक कां पनी असून या कां पनीचे उपाध्यक्ष ह्यगूो बारा याांनी गेल्या 

मवहन्यात राजीनामा वदला होता. शुििारी एमआय इांतडयाने मनूकुमार जनै याांना उपाध्यक्षपदी बढती वदल्याचे 

जाहीर करण्यात आले.  
 

कां पनीतील उपाध्यक्ष पदासोबतच मनूकुमार जनै हे 'णशओमी'चे र्ारतातील प्रमुख म्हणूनही कामकाज बघत 

आहेत. मनूकुमार जनै हे जून २०१४ मध्ये णशओमी कां पनीमध्ये रुजू झाले होते. यापूिी ते जबााँगमध्ये काम 

करत होते. 
 

जनै याांना बढती देऊन णशओमीने कां पनीसाठी र्ारतातील बाजारपेठ महत्त्िाची असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट् 

केले. णशओमीची चीनबाहेरील बाजारपेठ तब्बल १ अब्ज डॉलरपयांत पोहोचली आहे.  
 

 एका अहिालानुसार र्ारतीय बाजारपेठेतील १० टके्क िाटा आणण एकूण वििीत १५ टक्कक्कयाांनी िाढ दशभित 

णशओमी ही देशातील दसुरी सिाभत मोठी स्माटभफोन कां पनी झाली आहे. यामुळे कां पनीने तयाांना बढती वदल्याचे 

जाणकार  

 

 

ठहद ूवििाह कायद्याला पावकस्तानमध्ये मांजुरी 
पावकस्तानच्या िररष्ठ सर्ागृहाने (ससनेट) ठहद ूवििाह कायदा २०१७ ला एकमताने मांजुरी वदली आहे. पुढील 

आठिड्ामध्ये राष्ट्रपतींनी स्िाक्षरी केल्यानांतर हा कायदा अस्स्ततिात येणार आहे. पावकस्तानमध्ये एकूण 

लोकसांख्येच्या १.६ टके्क लोकसांख्या ठहद ूअसून अल्पसांख्याकाांमध्ये ठहदचूा पवहला नांबर लागतो. 
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पावकस्तानातील पांजाब, बलुतचस्र्ान, खबैर पुख्तूनिाला या र्ागाांमध्ये हा कायदा लागू होणार आहे. 

पावकस्तानातील जसध प्राांतामध्ये ठहद ूवििाह कायदा अगोदरपासूनच अस्स्ततिात आहे. कायदा मांत्री झावहद 

हामीद याांनी हा कायदा ससनेटमध्ये माांडला होता. 

 

या कायद्यानुसार ठहद ूस्त्री-पुरुर्ाांसाठी वििाहाचे िय १८ िर्भ वनतित करण्यात आले आहे. पावकस्तानमध्ये ठहद ू

वििाह कायदा नसल्याने ठहदूांना तयाांच्या लग्नाची नोंदणी करता येत नव्हती. याचा फटका विशेर्तः मवहलाांना 

बसत होता.  

 

पावकस्तानमधील मानिातधकार मांत्र्याांनी हे विधेयक सांसदेत सादर केले होते. या विधेयकाला सांसदेत बहुमताने 

मांजुरी देण्यात आली. आता पावकस्तानमध्ये ठहद ूवििाह कायद्याचे उल्लांघन केल्यास ५ हजार पावकस्तानी 

रुपयाांचा दांड आणण सहा मवहन्याांचा तुरुां गिास अशी णशक्षा वदली जाणार आहे.  
 

 

 

सॅमसांगच्या प्रमुखाांना भ्रष्ट्ाचार प्रकरणात अटक 

जगातील सिाभत मोठ्या कां पन्याांपकैी एक असलेल्या सॅमसांग कां पनीचे प्रमुख जे िाय ली याांना आज भ्रष्ट्ाचाराच्या 

प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. तयाांना अटक झाल्यानांतर सॅमसांग इलेक्कटर ॉवनक्कसची शेअर बाजारात 

घसरण झाली आहे. सॅमसांग कां पनीचे शेअर १.२ टक्कक्कयाांनी घसरले आहेत. 

 

ततकालीन राष्ट्रपती पाकभ  गुन हे याांना ४० दशलक्ष डॉलरची (२६० कोटी रुपये) लाच देण्याचा प्रयतन ली याांनी 

केला होता. दोन कां पन्याांचे विलीनीकरण करण्यासाठी तयाांना राष्ट्रपतीच्या मदतीची आिश्यकता होती. तयामुळेच 

तयाांनी पाकभ  गुन याांना लाच देण्याचा प्रयतन केला होता. 

 

सॅमसांग कां पनी ही दतक्षण कोररयामधील सिाभत मोठी कां पनी आहे. या कां पनीची एकूण ठकमत ४०,००० कोटी 
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रुपये इतकी आहे. सॅमसांगचा दतक्षण कोररयामध्ये दबदबा आहे. सॅमसांग ही कां पनी ली याांच्या आजोबाांनी स्र्ापन 

केली होती.  
 

पाकभ  गुन याांच्यािर महाणर्योग चालविण्यात आला आणण तयाांच्याकडून राष्ट्र ाध्यक्ष पदाचे सिभ अतधकार काढून 

घेण्यात आले. सध्या दतक्षण कोररयाचे पांतप्रधानच काळजीिाहू राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात. 
 


